
presenteren om aan de slag te gaan met de Bijbel. Studerend, nadenkend, 

actief, creatief, samen, alleen, diepgaand, hip of praktisch. Voor iedereen is 

er een manier te vinden om Gods Woord een belangrijke plaats te geven in je 

leven. Jong en oud zijn welkom!

 K R I N G E N

Najaar 2017
Bespreking van het boek Hoe lees je de Bijbel van Jan Vermeer, aangevuld met 

verdiepend studiemateriaal.

Voorjaar 2017
Bespreking van verschillende soorten teksten uit de Bijbel, waarbij we in de 

praktijk oefenen wat we in het najaar geleerd hebben.

 J O N G E R E N  E N  K I N D E R E N

Tijdens jeugdavonden en in Joy4Jesus zal op verschillende momenten aandacht 

besteed worden aan het jaarthema op een manier die past bij jongeren en 

kinderen.

Bezoek onze website voor actuele informatie: www.baptistenharderwijk.nl 

Contact: info@baptistenharderwijk.nl

Jaarthema
Beleef je Bijbel

2016/2017

Uw woord is volkomen 
zuiver, uw dienaar 
heeft het lief. 
(Psalm 119:140)
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Beleef je Bijbel

2016/2017

Uw woord is 
volkomen zuiver,
uw dienaar 
heeft het lief. 
(Psalm 119:140)

Ik zal in een jaar tijd/ een jaar lang: de hele Bijbel lezen (tip: www.bijbeljaar.nl) het Oude Testament lezen het Nieuwe Testament lezen aantekeningen maken bij het lezen van de Bijbel  de Bijbel lezen met een bijbels dagboek  de Bijbel lezen in een andere vertaling/taal dan ik gewend ben
en/of
 100 belangrijke gedeelten uit de Bijbel lezen een Bijbelboek naar keuze in één keer uitlezen 10 / 20 / 30 bijbelteksten uit mijn hoofd leren het ‘Onze Vader’ uit mijn hoofd leren  de namen van alle bijbelboeken in volgorde opzeggen vijf keer per week een stukje uit de Bijbel lezen  samen met iemand anders regelmatig in de Bijbel lezen  een van mijn Bijbels weggeven aan iemand die er geen heeft

 meedoen aan de actie ‘mijn favoriete bijbeltekst’

Ga naar www.baptistenharderwijk.nl/biblechallenges voor  
hulpmiddelen bij de uitdagingen, zoals tips en leesroosters.

Ja, ik ga de uitdaging aan!
naam:

Bible challenge 2016/2017

In de Bijbel openbaart God zijn plan met deze wereld. Door 

de woorden van God, opgeschreven in de Bijbel, kunnen wij 

ontdekken wie God is. 

De Bijbel is bovendien onze belangrijkste bron van kennis over Jezus Christus, 

Gods Zoon. Hij werd, na een lange voorgeschiedenis met Israël, het volk van God, 

naar deze wereld gestuurd om het Koninkrijk van God te vestigen, zijn leven te 

geven en op te staan uit de dood om de mensheid te redden. Hij is het Levende 

Woord. Jezus zegt: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ (Johannes 14:9) 

We hebben de Bijbel nodig om Jezus te leren kennen en God te zien.

Omdat de Bijbel zo’n belangrijke rol speelt in ons geloof, willen we daar de 

komende twee jaar extra aandacht aan besteden. 

In het seizoen 2016-2017 is het jaarthema Beleef je Bijbel. We denken na over 

het belang van de Bijbel, we leren de Bijbel beter kennen, dagen elkaar uit om 

de Bijbel te lezen en bet er te begrijpen.

In het seizoen 2017-2018 is het jaarthema Leef je Bijbel. Dan kijken we naar de 

gevolgen die het lezen van de Bijbel heeft voor ons leven. Hoe passen we het 

Woord van God toe in ons persoonlijke leven en in ons leven als gemeente?

Het jaarthema Beleef je Bijbel zal in 2016-2017op de volgende manieren  

zichtbaar worden:

 B I B L E  C H A L L E N G E S

Themadienst 

5 september, Morgen College

Tijdens de startzondag van het seizoen dagen we 

iedereen uit, van jong tot oud, om aan de slag te gaan 

met een Bible Challenge. Kom in actie en laat Gods 

Woord tot je spreken. Kies een uitdaging die bij jou 

past. Ga jij een heel Bijbelboek in één keer lezen? Wil 

je meer teksten uit je hoofd kennen? Kun jij over een poosje 

alle 66 boeken van de Bijbel uit je hoofd opnoemen?  

Of nog iets anders?  

 P R E K E N

Er zullen in preken(series) de volgende onderwerpen aan bod komen:

• Jesaja 55:10-11

• Wat zegt de Bijbel over de Bijbel?

• Jezus, het Woord en de Bijbel als het Woord

• Het bidden van de Bijbel

• Het gezag van de Bijbel

 O N D E R W I J S AV O N D E N

De Bijbel in vogelvlucht

13 en 27 september, 11 oktober, 19.30, Morgencollege

Een interactieve reis door de Bijbel in drie avonden. Je maakt kennis met de grote 

lijn in de geschiedenis van de Bijbel op zo’n manier dat je belangrijke namen, 

gebeurtenissen en begrippen begrijpt en ze ook onthoudt! Volwassenen en 

jongeren zijn welkom bij deze avonden. Voor de kringen zijn de avonden bedoeld 

als start van het kringseizoen. Voor verwerking in groepen worden de deelnemers 

ingedeeld bij de eigen kring of jeugdgroep.

De Bijbel lezen – vertrouwde en nieuwe manieren

Voorjaar 2017, Morgen College

Vind jij het lezen van de Bijbel moeilijk? Of is het een sleur geworden? Of sta je 

open voor nieuwe ontdekkingen in de Bijbel? Kun je wel een oppepper gebruiken? 

Kom dan naar deze workshopavond. We zullen verschillende manieren 

Doe mee!


